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Teatre Estrena d’un text de JuanVilloro que explora els límits entre cos iment
a partir de dos pensadors que comparteixen la rancúnia i l’afecte d’una vida en paral∙lel

Duel entre filòsofs
ALBERTLLADÓ
JuanVilloro(CiutatdeMèxic,1956)
sembladominartotselsgèneres.Es
criu cròniques com ben pocs, pot
parlar de cuina o de futbol amb la
mateixa intensitat i ironia, i és un
narrador d’indiscutible talent. El
TeatreRomeaacullElfilósofodecla
ra, un text quedemostra que també
ladramatúrgiapotserel seuterrito
ri. L’obra, dirigidaperAntonioCas
tro, i interpretada per Mario Gas i
RicardoMoya,entred’altres,explo
ra els límits entre cos iment apartir
dedospensadorsquecomparteixen
larancúniai l’afectedetotaunavida
en paral∙lel. No és la veritable amis
tatelprimercampdebatalla?
Villorosentparlardefilosofiades

de petit. I és que és el fill del pensa
dor barceloní Luis Villoro, tras
passat el 2014. “Vaig ser testimoni
d’escenes en les quals homes d’in
dubtableintel∙ligènciaescomporta
vendemaneraneuròtica,irracional,
esbojarrada. Suposo que aquest va
ser el germen de l’obra, tot i que no
retratoaningúenespecialnim’ocu
po de la professió en general que,
d’altra banda,m’entusiasma. El que
emva interessarvasercaptar l’idio
tismedela intel∙ligència,confrontar
les discrepàncies del cervell amb el
cor”, ens explica l’autor des de
Mèxic.
El professor, protagonista d’El fi

lósofo declara, i la seva dona, Clara,
sónconscientsquesónenmigd’una
representació. “M’atreuen les di
verses variants del teatre dins el
teatre. D’una manera o una altra,
tots ens representem a nosaltres
mateixos. El meu filòsof és cons
cient de la forma en què és vist pels
altres i del que s’espera d’ell i cons
trueix un personatge que prolonga
lasevaobra”.
El mexicà tria una cita de Gom

browicz per presentar l’obra, en la
qual llegim que “la filosofia és una
cosaobligatòria”.Filosofemmésdel
que creiem en el nostre dia a dia?.
“Pensar pot ser vist comunapostu
ra,unaprofessióoundesigd’exercir
la intel∙ligència. Però l’impuls per

dedicars’hiésmésprimari.Malgrat
que no llegim Kant, tots tenim una
filosofiadevida”.
El professor fa servir una cadira

de rodes sense que li calgui. Ens
mostra així, des del principi, els lí
mitsdelcos.“Ésfàcildiagnosticarel
quenofuncionaenuncosimoltmés

difícil diagnosticar el que falla en
una ment, sobretot quan es tracta
d’unamentsofisticada,ensinistrada
a amagar els seus errors. L’obra in
tentaposarenescenaels límitsde la
intel∙ligència, la forma en què les
idees xoquen amb el sentiment i
produeixencurtcircuits,devegades
còmics,devegadestràgics”.
De fet, algunes expressions aca

demicistes,combinadesambelllen
guatge corrent, ens condueixen
gairebé a l’esperpent. Preguntem a
JuanVilloro pel paper de l’humor a
Elfilósofodeclara. “Lapeçatéuncli
ma gairebé grotesc, hi ha unamena
d’adaptació a les bogeries dels per
sonatges i es poden compartir els
seusdisbarats;peròapocapocl’hu

mor es torna més negre. Breton va
fer una antologia de l’humor negre
com a part del seu projecte surrea
lista. L’humor elimina el paper cen
sorde laconsciència,emvasemblar
una manera d’alterar el món dels
filòsofs, professionals de la cons
ciència”.
Elprofessor iPatoBermúdezsón

rivals des de famolt de temps. Però
nosóntandiferentscomcreuen...És
possiblepensarsenseels lligamsdel
passat? “Quan s’ha freqüentat una
persona durant tota una vida hi ha
una gran càrrega de records, de la
qual és difícil escapar. M’interessa
va enfrontar dos aliats que també
hanestatenemicsisituarlosenuna
darrera trobada. Els personatges
han compartit simposis, col∙loquis,
seminarisde tot tipus.Araestanda
vant una cosa diferent; han d’argu
mentar per rematar la seva relació,
ésgairebéuntemadevidaomort”.
“Al teatre, els personatges es

comprometenperallòquediuen.La
dramatúrgia m’atreu, entre mil
raonsmés, perquè permet explorar
lespossibilitatsnaturalsde laparla i
laformaenquèl’oralitatdefineixels
esdeveniments”, ens explica. “Els
personatges teatrals estan mancats
delaperspectivaambquèelsmirael
narrador. Aquella immediatesa és
una mica salvatge, indòmita”, afe
geixVilloro.
Elpaperdelssobrenomstambéés

important a l’obra. Els dos pensa
dorssónconeguts,pelsméspropers,
comPato iPulpoRaquídeo. “Forma
partdelapicarescaintel∙lectual.Qui
jugaamblesideesi lesparaulesano
mena les coses d’una altramanera i
concep sobrenoms”. Però el duel
continua. El professor, malgrat ha
vervenut80.000exemplarsd’Elser
en sí, es nega a entrar a l’Acadèmia,
tal com li proposa el seu col∙lega.
“Són com dos pistolers de l’Oest, si
bénoescombatenambpistolessinó
ambidees.El temade l’Acadèmia té
aveureambaquellarivalitat.ElPato
la presideix, per tant, l’altremenys
preal’Acadèmia”.
Pilar, la neboda que arriba per

sorpresa des de l’Índia, porta coma
regalunpetitelefant.Això,desobte,
pot tenir tota la simbologia o cap.
“Elsobjectessónunaformadelllen
guatge. El professor odia l’esoteris
meinovolrebreunregalcarregatde
simbologia.Alllargdel’obra,elvalor
de l’elefantesmodifica, la tensióen
treels filòsofs li dónaunaltre sentit.
El que és significatiu és que no no
més un Déuelefant provoca això,
també ho provoca una plantofa”,
afirma Villoro. I conclou: “Pensar
ordenaidesordenalarealitat”. |

JuanVilloro
El filósofodeclara
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A dalt, l’autor de
l’obra, Juan Villoro,
fotografiat a
Barcelona la prima
vera passada
durant la presenta
ció d’un dels seus
llibres. A baix,
Mario Gas i Rosa
Renom, protagonis
tes del muntatge
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“L’obra posa en
escena els límits de la
intel∙ligència, la forma
en què les idees xoquen
amb el sentiment”


